
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 

 

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 

 

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Μουργκάση Ιωάννη, σύμφωνα με την 9/13 μελέτη 
της Τ.Υ. Δήμου Διονύσου, το από 15-1-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 19.600€ (με ΦΠΑ 23%) και 
την από 13-5-2014 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 9.600€ (με ΦΠΑ 23%) και αφορούσε τον 
καθαρισμό από τα μπάζα και τα οικοδομικά υλικά των δύο θαλάμων της δεξαμενής και στεγανοποιήθηκαν 
τα τοιχώματα, ο πυθμένας και η οροφή με κατάλληλο τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντοειδές. 

Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ. Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου, ενώ το 
έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 17-6-2014 κατόπιν παράτασης προθεσμίας που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 
73/2014 ΑΔΣ. 

Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: 

• Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις 
αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως 
αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που είχε κατασκευασθεί ως τότε, αλλά και από τις 
προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου καθώς και τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης. Η 1η Σ.Σ. ήταν αναγκαία επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκαν αρκετά 
μεγάλες ανωμαλίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, διαβρώσεις του σκυροδέματος μέχρι 
αποκαλύψεως του οπλισμού κατά θέσεις και οξείδωση του οπλισμού. Για τους λόγους αυτούς 
απαιτήθηκαν επιπλέον στρώσεις τσιμεντοκονιάματος και τσιμεντοειδούς για την καλύτερη 
προστασία των επιφανειών, καθώς η δεξαμενη είναι πόσιμου νερού και η περαιτέρω διάβρωση του 
οπλισμού, του σκυροδέματος και στη συνέχεια του τσιμεντοκονιάματος θα καθιστούσε επικίνδυνη 
τη χρήση της δεξαμενής. Με την υπ’αριθμ. 117/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 

• Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να 
συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία 
του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και 
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προκειμένου για τη σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης. Η δαπάνη εργασιών (με την αναθεώρηση και 
τα απολογιστικά) του 2ου ΑΠΕ, ανήλθε στο ποσό των 23.468,49€ και παρουσίασε μείωση σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση και την 1η Σ.Σ. Με την υπ’αριθμ. 248/14 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών. Η δαπάνη του έργου 
ανήλθε στο ποσό των 22.395,24€ (πλέον ΦΠΑ 23%) σύνολο δαπάνης 27.546,14€ και υπόλοιπο 
εγκρίσεων 1.653,86€.  

 Για το έργο συντάχθηκε το από 15-7-2014 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση 

Με την υπ'αριθμ. 77/15 ΑΔΣ συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου, η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 5-5-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
& ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Το από 5-5-2017 πρωτόκολλο  

Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Δ. 

1. Αρχειο Τ.Υ. 

2. Φακ. Εισηγήσεων 

3. Φακ. Έργου (Νίκα) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


